
EXPLORA
EXPLORA

GRUPO
GRUPO

COM OCOM O

 O sonho do Sabidinho é fazer uma viagem pelo  
 mundo. E, num destes dias, até teve a ideia de viajar  
 pelos cinco Continentes habitados pelo Homem...  
 sem sair de Portugal! 

 Quando propôs isso aos Amigos,  
 eles ficaram curiosos. Como é que  
 isso seria possível? 

 Após o Sabidinho explicar o seu  
 plano, todos ficaram entusiasmados  
 e decidiram ajudá-lo, e desfrutar  
 juntos da “viagem”. 

 Mas os Amiguinhos não se ficaram por aqui. Ansiosos  
 por saber sempre mais, decidiram ainda “visitar” alguns  
 países nestes Continentes. Assim, procuraram na Escola  
 e na Comunidade pessoas oriundas de diferentes países  
 do mundo. 

UMA VIAGEM... UMA VIAGEM... 
... SEM SAIR DO LUGAR!... SEM SAIR DO LUGAR!

 Primeiro, fizeram uma pesquisa sobre os  
 Continentes e recolheram todos os dados que  
 conseguiram. Depois, partilharam uns com os  
 outros as suas descobertas e, por fim, construíram  
 um infográfico onde organizaram a informação. 

 Sabe mais em  

 https://www.nationsonline.org/oneworld/continents.htm 
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       Da Ásia, o Nuno  

conhece o Senhor Raj, que vive na 
sua rua, e perguntou-lhe se o Grupo podia 

visitá-lo para conhecer algumas tradições e alguns 
locais de interesse do seu país, a Índia.

Ficaram a saber que, para além de ser muito simpático, 
o Senhor Raj tem muitas saudades de uma festa que se rea-
liza na Índia, a Diwali, em que, durante cinco dias, as famílias 
se reúnem e partilham comida, presentes e doces; as casas são 
decoradas e as pessoas vestem roupas novas. O Senhor Raj 
também falou sobre a cidade onde nasceu – Agra –, sendo 
aqui que se pode visitar o Taj Mahal, um imponente edifício, 
símbolo do país; sobre Mumbai, uma cidade moderna, cheia 
de atrações – Grutas de Elephanta, Portal da Índia, Caverna  
Kanheri e Museu Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu 
Sangrahalaya; e, ainda, acerca de Jaipur, ou  
Cidade Rosa, um dos mais belos locais da Índia. 

 Terminada a visita, os Amiguinhos não  
 regressaram às suas casas sem levarem  

 consigo uns deliciosos gulab jamun,  
 que a Senhora Raj faz como  

ninguém. 

 
A viagem prosseguiu no 

Continente Americano, mais propria-
mente no Sul. Na turma de inglês do Quico, há 

dois gémeos brasileiros; então, o Quico pediu-lhes que 
ajudassem o Grupo a conhecer melhor o país de origem dos 

colegas – o Brasil.
Encontraram-se no Clube, e os irmãos falaram de imediato 

acerca da cidade de Belém, a sua cidade natal, e dos locais de visita 
obrigatória, como a Estação das Docas, o Mercado Ver-o-Peso e o 
Complexo Feliz Lusitânia; da cidade de João Pessoa, conhecida como 
“Porta do Sol”, e que é não só um dos locais mais verdes do mundo 
como o ponto mais oriental das Américas; e, ainda, da cidade de Bú-
zios, inicialmente povoada por Índios, Portugueses e Franceses, e 
cuja maior atração é a famosa Rua das Pedras. 

Para concluir, os gémeos presentearam os Amigos com os bri-
gadeiros que a mãe, 
entre outras coisas, 
preparou para o 
lanche.

A Dona Domingas é 
assistente operacional na escola do 

Grupo. Ela veio de Angola, que, como  
sabes, se localiza em África, e gosta muito de 

falar acerca do seu país, dos seus habitantes e das 
suas belezas naturais. Ela partilhou que gostava muito 

de ir às, assim chamadas, Festas do Mar, em Namibe  
– uma tradição muito antiga, com música, jogos e feiras 

onde se vendem produtos da Agricultura, da Pesca e da 
Pecuária. Também falou aos Amiguinhos sobre os  
Parques Nacionais (da Kissama, da Cangandala e da  
Cameia) e as Reservas Florestais (de Kakongo e do  
Kavongue) de Angola, sem deixar de mencionar o  
Pântano de Lândana, em Cabinda – de onde é oriunda 

–, um santuário de flamingos e pelicanos.
Para “adoçar” as informações partilhadas, no dia 

seguinte, a Dona Domingas trouxe uma surpresa  
                      muito saborosa – doce de  

                          banana.

 
Apesar de Portugal  

ficar na Europa, o Grupo quis  
“visitar” outro país europeu. Então, os  

Amiguinhos combinaram encontrar-se com o Yury 
no Parque. O Yury é um menino que veio da Ucrânia e 

que frequenta a mesma escola. Ele falou-lhes da  
Malanka, uma festa muito antiga; da Catedral de Santa  

Sofia e da Estátua da Mãe Pátria, em Kiev; da Academia de 
Teatro, Ópera e Ballet e da Escadaria Potemkin, em Odessa; 

da Praça do Mercado e da Casa dos Cientistas, em Lviv; e,  
claro, do Jardim Zoológico de Kharkiv, a sua cidade natal.

Por fim, o Yury parti- 
lhou com os Amigos os  
famosos kartoshka,  
uns bolinhos feitos  
com cacau e leite  
condensado, que a mãe  
confecionou com  
muito carinho.



ANIMAIS... EM INGLÊSANIMAIS... EM INGLÊS
Nesta página tens imagens de animais e os seus 

nomes, em inglês. No entanto, os nomes não estão 

todos por ordem. A tua tarefa é fazer corresponder 

cada animal ao seu respetivo nome. 
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• bear •

• bee •

• mouse •

• monkey •

• elephant •

• dog •

• giraffe •

• turtle •

• horse •

• snail •

• cat •

• crab •

• penguin •

• zebra •

• 
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FIM

 A viagem foi longa, mas muito divertida! 

 Os Amiguinhos aprenderam imenso e  

 descobriram a riqueza e a diversidade que  

 existe no mundo. E decidiram continuar a  

 viajar... sem sair de Portugal! 

O Continente mais 
difícil de “visitar” foi a Oceânia, pois 

os Amiguinhos não conseguiram encontrar 
ninguém oriundo dali. Contudo, a Luísa lembrou-se 

da tia Sara, que vive na Austrália há 15 anos.
Fizeram uma “visita” por ZOOM, com a ajuda do pai da 

Luísa, e conversaram com ela sobre a tradição australiana mais 
conhecida: o Dia da Austrália, que se celebra a 26 de janeiro. Nesse 

Dia, as pessoas celebram a chegada dos Ingleses ao país, e fazem des-
files, concertos, jogos na praia, e há até um desfile de barcos. Para além 

disso, os Australianos pintam a cara com as cores da bandeira do país e 
juntam-se para cantar o Hino Nacional – Advance, Australia Fair. A fes-
ta termina com 30 minutos de fogo de artifício. Claro que a tia Sara não 
deixou de lhes falar de Camberra, a capital, e a cidade onde mora; de 
Sydney, com a sua imponente e famosa Casa da Ópera; de Melbourne, 
com paragem obrigatória na National Gallery of Victoria, no Queen 
Victoria Market e no Jardim Botânico; e, ainda, de Brisbane, com as 

suas fantásticas atrações: Lone Pine Koala Sanctuary, Sea World 
e The Wheel of Brisbane. 

Chegados ao fim da viagem, prepararam juntos um 
Damper, um pão tradicional australiano, com que 

se deliciaram. 
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